
ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ МУКІЛТЕО 
ДОПОВНЕННЯ ДО ДОВІДНИКА З ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ УЧНІВ 

 
У попередні роки Довідник з прав та обов'язків учнів був розроблений для обліку внутришкільної 
структури та протягом багатьох років оновлювався, щоб давати рекомендації з кількох важливих 
елементів. Усередині довідника ви знайдете інформацію, засновану на фізичнiй структурi шкільної 
освіти, що означає, що деякі елементи можуть здатися несумісними з діями в 2020-2021 навчальному 
році при дистанційному навчанні. У цьому документі, названому «Доповнення до Довідника з прав та 
обов'язків учнів шкільного округу Мукілтео на 2020-2021 роки», розглядаються кількiсть ключових 
елементів довідника, що стосуються дистанційного навчання в 2020-2021 навчальнi роки. У зв'язку з 
розширюваним та постійно мінливим характером пандемії вкрай важливо, щоб контактна інформація 
для сімей була точною, а зв'язок між школою та родинами залишався міцним. Будь ласка, перевірте 
свою контактну інформацію та повідомте свою школу про будь-які зміни. 
 
Статус навчання 
Шкільний округ Мукілтео затвердив дистанційне навчання з початку 2020-2021 навчального року. Всі 
школи Мукілтео почнуть рік з дистанційного навчання, поки ми оцінюємо орієнтири для фізичного 
повернення в школу. Коли учні та персонал зможуть фізично повернутися в школу, їх сім'ї будуть 
повідомлені про це.  
 
Відвідуваність 
Закони про обов'язкове відвідування вимагають, щоб учні фізично відвідували школу, та ця вимога була 
оновлена через пандемію. Зміни на 2020-2021 навчальний рік вимагають, щоб всі учні брали участь в 
навчальному процесі, встановленому їх школою та вчителями. Це означає, що при дистанційному 
навчанні очікується, що учні будуть присутні на всіх навчальних заняттях з тією ж послідовністю, з якою 
вони б відвідували школу. У правилі наведені приклади того, як учень може вважатися присутнім, в тому 
числі, але не обмежуючись:  
 

• Щоденний вхід в системи управління навчанням. 
• Щоденна взаємодія з вчителем(-ями) для підтвердження відвідування (включаючи повідомлення, 

електронні листи, телефонні дзвінки або відеочати); або 
• Докази участі в завданні або роботі. Присутність учнів визначається їх участю в запланованих 

асинхронних або синхронних заходах.  
 
Ми просимо сім'ї повідомляти про проблеми з відвідуваністю, включаючи пропуски занять через 
хворобу так само, як це робилося раніше. Ми також рекомендуємо учням щодня відвідувати 
Schoology.  
 
У 2020-2021 навчальному році важливо, щоб ми розуміли, що участь в навчанні є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ. Ми 
просимо вас, якщо у вашої дитини виникли проблеми з успішним навчанням у школі, негайно зв'язатися 
з вчителем вашої дитини, директором школи або іншим дорослим співробітником, щоб ми могли 
допомогти у вирішенні будь-яких проблем. Усі школи будуть надавати різні рівні підтримки для 
забезпечення максимально можливого доступу учнів до своєї освіти. Якщо учень постійно пропускає 
школу, сім'ї можуть бути спрямовані для додаткового втручання та підтримки, включаючи процес BECCA.  
 
Поведінка/Дисциплінарні заходи 

Независимо от того, проводятся ли занятия физически, виртуально или в любой комбинации этих двух 
факторов, ожидается, что учащиеся будут следовать ожиданиям поведения, изложенным в Незалежно 



від того, чи проводяться заняття фізично, віртуально або в будь-якій комбінації цих двох факторів, 
очікується, що учні будуть слідувати очікуванням поведінки, викладеним в Довіднику з прав та 
обов'язків учнів. Хоча деякі види поведінки та наслідки можуть бути малоймовірними або 
непридатними в середовищі дистанційного навчання, ми прагнемо підтримувати поведінковий 
розвиток наших учнів. Таким чином, ми продовжимо дотримуватися усіх дисциплінарних процедур, 
включаючи розслідування заявлених проблем та прийняття відповідних заходів для вирішення 
поведінкових проблем. 
 
Шкільний округ Мукілтео продовжить забезпечувати безпечне та сприятливе середовище навчання, 
вільне від дискримінації, глузувань, переслідувань та знущань, включаючи кібер-знущання. Кібер-
знущання - це використання технологій для навмисного переслідування, домагання або знущання над 
іншими. Це може приймати різні форми, включаючи електронне переслідування, виїзд, виняток, 
розсилку спаму та обман через чати або онлайн-активність (включаючи, крім іншого, платформи 
шкільного округу, такі як Schoology та Zoom, або інші платформи соціальних мереж, такі як Facebook, 
Twitter, Instagram та інше) 
 

Якщо освітнє середовище учня порушується через навмисне переслідування іншого учня за допомогою 
електронних засобів зв'язку, школи повинні провести розслідування та відреагувати у відповідній манері, 
щоб покласти край подібним переслідуванням. Інші можливі порушення, які можуть виникнути під час 
дистанційного навчання, можуть включати підривну поведінку в класі під час «живого» дистанційного 
навчання, імітацію відвідуваності, плагіат та/або участь в формах академічної нечесності, таких як 
списування на тестах, звернення до інших учнів за відповідями , пошук відповідей на іншому пристрої 
або відправлення чужої роботи як своєї. Якщо учень відсторонений від занять та/або виключений з 
навчання на дистанційному навчанні, йому все одно буде надана можливість отримувати освітні послуги 
відповідно до вимог закону. Згідно з переглянутим кодексом штату Вашингтон (RCW 9.73.030) дуже 
важливо, щоб батьки та учні розуміли, що використання електронного пристрою для запису всього уроку 
або його частини без дозволу вчителя є незаконним. 
 
Очікування поведінки під час пандемії COVID 

• Повноцінно беріть участь в усіх заходах 
• Не діліться логінами для відеоконференцій 
• Беріть участь тільки в призначених відеоконференціях. Під час уроку відео повинно бути включено 
• У віртуальнiй взаємодії повинні використовуватися позитивна та відповідна школі мова, дії та 

образи. 
• Академічна чесність повинна бути в пріоритеті 
• Будь-які очікування щодо постійної поведінки будуть застосовані для будь-якої віртуальної форми 

її порушення 
 

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.73.030
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